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oSwTADCzENIE MAJATKoWE
rr ri jta,

zastgpcv w6jt:,,, sekretrrza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jetiriostli.i organizarl jnej gnrinl , osoby zarz4dzajqccj i czlonka organu
ziilz4dzajqcego gnrinn4 osobq prawnA oraz osob)'wydajqcej decyzje
:itr

rninistracvjne w imieniu w6jta

Sura2, dnia 29.05.2020 r.
lmiejscorvoSi)
U rr

aga:

l.( tsolr:, sklada.i4ca oSu'iadczcnie obowi:1zana jest do zgodnego z prarr dq, starannego
i zr.1,cln.'go rvr'pclnieniu ka7-dej z rubr1,k.
2. ,lt;:el. poszczcg6lue rubrvki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2.l
\11|\il(

I

rir tlotr czt'"

3. t).ob:r skladrjqca oiwiatlczenie ohorvi4zana jest okreilid przynalc2noi6 poszczegtilnych

sklrrrlnikorl nrajqtkorrvch, dochod<irv

i

zobowi4zah do mrrjltku odrqbnego

i

maj4tku

objgtcgu rnal2eriskq n'sp6lno(ci4 majqtl<owq.

{. OS$irdczenie

o stanie

maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. (Xn iadczenic o stanie majutkowym obejmuje rriwn ie2 wierzytelnoSci pienigine.
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czg(ci
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o5t'i:rdczenir, zawarte sq informacje jawne,

n

czglci B za6 inlbrmacje

tticiarr tre dotvczqce adresu zanrieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
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l\tZ)s,.t.,t ()\!uzirr';zLrk.
(imiorra i nazrvisko oraz nazwisko rodo\ve)

tunrJzonr,(a) 20.0

I.

1974r. w lJiaiymstoku

Urzad \{icjski w Sura2u
(m ieisce zatrudn ien ia. stanorvisko lub funkcja)
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po zirfoznaniu s! ,/ przej)is2rr')ri usta\\\ z dnia 1' sic|pnia lo'lr'. o rrgratticzut,iLt It Ii ttl ':ttia
dzialalnoSci gospodarczej przez osob)' pelni4ce lirnkcje public.rrre (Dz. l. z l('l7r ,'r'2. .'()..i;
oraz ustawy z dnia 8 marca [990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. I't. z 2017 r. poz. llt75).
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad nralz.erskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasobl pien ig2ne:
- Srodki pienig2ne zglomadzone w walucie polskie.i: 23.408,01
- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
-papiery wartoScicw
. na

c:

kliotg:

nie doty'czy
nre

dollczy-

IL
l. Dom o powierzchni: 153 m2, o wartoSci:

350.000,00 zl,

tytul prawny : malZeriska wsp6hrtasnoSi majqtkowa
dzialka zabudowana o powierzchni 0,0868 ha o wanoSci 90.000.00 zl majqtek odrgbny
2. Mieszkanie o pora'ierzchni:

..

m2, o wartodci: nie dotyczy,

lytu{ prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolrre:
rodzaj gospodarst\\'a: produkcja rolna. powierzchnia:
rodzaj zabudou

-"-:

l7.46li

ha o

wartoici: 155.755.0(t zl

zagrodorva

7:l1l

hil

w sp6tkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzialtiu:

nie

tvtui prawnv: ri:p6lrilasnoSi z bratem

u

Lttlzialc'

f!

9.8(, ir.r maiatek odrcbni.

wlasrre maj4tek odrebny.

Z tego tytulu

os

iasnqlem(giam) w roku ubiegl-vrn przvchrid i drr,:h6d

s rvlsoko(ci:

29.590.96 zl

4. lnne nieruchomodci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy,

tytul prawny: nie dotyczy
ITI.

l.

Posiadam udzialy

doll,cz).

{,d,.iai\ te stanowiq pakiet \\'iekszy ni2 l0% udzial6w w spolce: nie dotyczy

I
I

,

:us,r rr'tulLr osiqgn4lem(el,rn) w roktr uhieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

\'.
l.l'osra,,lan.r akc.ie w spolkaclr handlowych - nalezy podai liczbE i ernitentt al<.cji: nie dotyczy.
r

iii

j: 'c srurr,.,rr ia pakiet u iel.szv ni2 lt)('/o akcji w spolce: nie dotvczy,
-'l,r rirLrii. ,,:,ilrln.rlern(e,rrr) u roku Lrbicgllm doch6d rv wyst,kLrici:

\; r'. 1..1 rr:r) rrrrhrr r:l()j n. ,'orrck. .t ,rrlitczenicnr
otL,'[.rcrrr,)

o.l

nie dotyczy,

rnienia p'l\ ltalez rsr,r, do jego nril.iatktr

SkarbLr Paiis.rra. inne.l panstwowej osoby prau'ne.i. jeCnostek samorzqdu

tcr\t( rrl ircg(). tch zrr r4zkou iub od komunalnej osoby prasnej nastcPu.lEce mienie. kl6rc
p().,Iclafo zhyciu w drodze przetargu
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i datg nabycia, od kogo:
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gospcdarczql (nrle4' podai formg prarvna

ialalno(ci):

,,.,,Irr:.iu
'

rraleZy podai opis mienia
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l. l)r rrratlzc dzi'.rlalnoii
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ri.
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z rrlltvr,l.]i osrtbarr Lric'dotrc,r'.

Iirl,,l\tr.rlu
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\\ ro(u

LtbicglYm przrchod idoch6d r.l t'.:.trkoSci:

r:ic rlt,l) cz).
2.

liit
,iz

ttu)zam dzialalno5ci4 gospodarczq lubjestem przedstawicielem pelnonrocnikiem takiej

iaiainoSci(nale?y podat lbr'mg prawnq i przedmiot dzialalnodci): nie dot)'czy,

- oi(,t, i(c ic nie dotycz;,.

' rr:polnic z innymi

osoban.li nie dotlczy.

Z tcuu tytutu osiegnqtem(g+am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy,

\ t.
i \ I r k.L,,h lr-,rrellorr\

Ltl (n r. \,ir. sieti ,ir.a spr'rlki): nic .lotvczv.

:.l,rr tzlor I'ier:r ,.rfzar.l,,
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lli. !l()lvcz\.

r:rezlorrkient rirdv nir( 1olcze-j t!r,Ikred\;: niedotyczy,

e<

nie

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy-,

Z tego q/tufu osiQgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

.

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy,
- jestenr
-

czlonkiem z.arzqdu (od kiedy):nie dotyczv.

jestenr czlonkierrr rady nadzorczejr 1od kiedyl:nic d()ivczy,

-jestenr czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):nie <lotyczy.
Z tego tytulu osi4gnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysokoici: nie dotl czl

,

3. W fundacjach pr'orvadzacych dzialalno6i gospodarczil: .nie doLl czy.
-

jestem czlonkiem zarz{du (od kiedy):.nie dotyczy,

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy,
-

jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):nie dotyczy,

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci :nie dotyczy,

vlil.
Inrre d,,clrody osia:are z tvt:rlu zatrLrdnienia lub irrrcl .l.,ialalrro;. i zarobkorrci iirl, zir.it.'.

z podaniem kwot rrzrskiuanlch z kaZdego tytulu: tlochocly ze s osunku prac] -1(r.()l(t.i9 .tl. iict.r

czlonkr komisji ulb,,r'czei \i2.55 zl

IX.

o wartojci powy2e.i 10.000 zlotych (w przypadku pcjazdtiw
nrechanicznych nale2y podad markg, model irok produkcji): ciqgnik rolniczy SAME LASER
1986 r wspolwlasnoS6 z bratem, ci4gnik rolniczy ZETOR 67ll 1975 r,samoch6d osobowy
Skladniki mienia n,chomego

DACIA SANDERO 2013 r. stanowiE maj4tek odrgbny

x.

t rt zacirgnigtc lilttlll1
(\\1r itc kogo. rr zrriilzi' ;,

Zobt'rriqzania piL:rric.ure o rraltoSci po\\]ze.j 10.0()r) ;lrr rch. tr

i

po2lczki oraz rvirunki. na jakich zostaly Lrtlzitlot'lc

zdarzeniem,

rv jakiej wlsokodci): 36.666,82 Cllt kwotu pozostala Llo spl.rt\ (r.(l\tu

hipotecznego zaciilgnigtego

czEsc

,kint

u 2008 r *'BANKU N4ILENIUM S.A. na rvykonczcttic doiru.
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